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मनुष्य कायमच युध्दरहित विश्िाच ेस्िप्न बघत आलेला आिे. पण िे स्िप्न केिळ स्िप्न म्िणूनच रािील आिे. 

शाांतता ननमााण करण्यायचा कामात राजकारणी, राजदतू, विदषुी, सैन्यातील लोक याांचा सग मोठा असतो. पण कोणत्यािी क्षणी अणुयुद्ध पेटू शकेल अशा 
या काळात िी जिाबदारी फक्त्त त्याांच्याकड ेचालू शकेल?

युद्ध टाळायची आणण शाांतता प्रस्थावपत करण्याची जिाबदारी िी प्रत्येकाने स्ितःची जिाबदारी म्िणून स्िीकारली पािीजे आणण ती पार पाडण्याचा प्रयत्न 
देखील केला पाहिजे. एकट्या माणसाची शक्त्ती कमी िाटू शकत,े पण थेंबा थेंबाने तळे साचते, त्याचप्रमाणे अनेक लोक एकत्रत्रत येऊन ननमााण िोणारी 
शक्त्तीदेखील अचाट असणार आिे. 

या प्रयत्नापैकी एक म्िणजे, गेली २२ िषे मी युककयो त्सुचचया याांनी सदतीस िषाांपूिी ललहिलेल्या "तीन िती" या कथेच ेरेडडओिरून, टीिीिरून आणण 
माझ्या व्याखयानाांमधून कथन करत आले आिे. 

दसुऱ्या मिायुद्धाचा अखेरच्या काळात टोक्त्योिर बरेच ििाईिल्ले िोत िोत.े तशा पररस्स्थतीत प्राणणसांग्रिणालयाच्या अचधकारयाांना स्ितःचा काळजािर दगड 
ठेिून बऱ्याच प्राण्याांना मारून टाकािे लागले. प्राणणसांग्रिणालय जर िल्ल्यात सापडले, वप ांजरे तुटले आणण कािी प्राणी जर मोकाट सुटले तर गोंधळ माजेल अशा 
लिनतने. "तीन िती" िी कथा त्या िेळच्या उएनो प्राणणसांग्रिणालयातील ३ ितीांच्या अशा मतृ्यूची कथा आिे. 

िी कथा लोकाांना साांगणे िी कािी फार मोठी गोष्ट नसेल कदाचचत, पण २२ िषे सतत करत आलेल्या या शाांतताप्रसारसाठीच्या धडपडीच ेआता चीज 
िोताना मला हदसत आिे. युद्धामुळे ननमााण िोणारे दःुख आणण दाररद्रय बघून, युद्धाच ेियाण स्िरूप पािून, त्याची अथािीनता जाणून मोठ्याच्या आणण 
मुलाांच्या मनात शाांततवेिषयी एक प्रचांड आस्था ननमााण िोताना हदसत आिे. 

युद्धाचा पूणा इनतिास आणण युद्धाविषयीच ेविचार मोकळेपणे माांडून मुलाांमध्ये शाांततवेिषयीची ओढ जागतृ करणे िीच मोठ्याांनी मुलाांना दयािी अशी 
सगळयात सुांदर िेट आिे असे मला िाटत.े 

िी कथा साऱ्या जगात िाचली जाऊन सिाांच्या मनात युद्धाप्रनत नतरस्काराची िािना आणण शाांततवेिषयीची ओढ जास्तीत जास्त िळकट व्िािी िीच माझी 
इच्छा आिे. आज एकात पेरली गेलेली िी िािना िाढीस लागून यथािकाश त्याचा विषाल िकृ्ष िोईल आणण सगळयाांनाच तो आपल्या छायेखाली सामािून घेईल 
अशी मला आशा आिे. 

(चिएको आककयामा (रेडिओ, टीव्ही समालोिक आणि टीकाकार, टोककयो १९८८)

(१९५१ साली ललहिल्या पुस्तकाची िी ७७िीां आितृी आिे)



उएनो प्राणणसांग्रिालय चरेीच्या फुलाांनी बिरले 
आिे. ििेचा झुळूकेिर स्िार झालेल्या फुलाांच्या 
पाकळया सूयााचा प्रकाशात चमचम करीत आिेत. 
अशा रम्य िातािरणात, चरेीच्या झाडाखाली, आत 
जाऊ पािणाऱ्या लोकाांची िी गदी झाली आिे. 



आत २ िती खेळ दाखिून लोकाांच्या टाळया लमळिीत 
आिेत. आपल्या लाांब सोंडचे ेतुतारी करून िुांकार काढत 
तथेे पडलेल्या ओांडक्त्याांच्या कड ेकडनेे चालत आिे. 



या गजबजाटापासून थोड्याच अांतरािर सिसा
लोकाांची नजर न पडणारी अशी एक समाधी आिे. 
युद्धकाळात मतृ्यूमुखी पडलेल्या प्राणणसांग्रिालयातील 
प्राण्याांची समाधी. समाधीचा परीसर अगदी शाांत आिे. 
सूयाककरणाांत न्िाऊन समाधी उबदार झाली आिे. 

एके हदिशी पे्रमाने त्या समाधीची साफसफाई 
करणाऱ्या तथेील एका कमाचाऱ्याने मला तेथे पुरलेल्या 
तीन ितीांची गोष्ट साांचगतली. 

"सध्या या प्राणणसांग्रिालयात ३ िती आिेत. पण 
बयााच िषाांपूिी िेगळे ३ िती येथे िोत.े जॉन, टॉकी आणण 
िॅनली अशी त्याांची नािे. त्याच काळात जपानच ेयुद्ध  
चालू िोत.े पररस्स्थती अधीक विघळत चालली िोती. 
टोक्त्योिर हदिस रात्र पािसाप्रमाणे बॉम्ब पडत िोत.े 



असे बॉम्ब जर प्राणणसांग्रिालयाच्या आिारात पडून वपांजरे 
तुटले आणण प्राणी मोकळे सुटले तर गोंधळ उडले. अशा 
विचाराने सैन्याच्या िुकुमािरून िाघ, लसांघ, त्रबबट, अस्िल, सिा 
मोठे सपा याांना अन्नातून िीष घालून मारण्यात आले. 



असे करता करता या तीन ितीांनािी मारण्याची िेळ 
आली. जॉनला आधी मारण्याच ेठरले. बटाटे िे जॉनच ेआिडत े
खाद्य. चाांगल्या बटाटयाांमध्येच कािी िीष घातलेले बटाटे 
लमसळून जॉनसमोर ठेिण्यात आले. पण जॉन अत्यांत िुशार 
िती िोता. त्याने चाांगले बटाटे िेचून खाल्ले आणण िीष 
असलेले बटाटे सोंडनेे तोंडापाशी नेिून न खाता टाकून हदले. 



प्राणणसांग्रिालयाच ेअचधकारी म्िणाले, "आता िीष त्याचा शरीरात 
टोचण्या लशिाय दसुरा मागाच नािीये."

मग घोड्याांना औषधे टोचण्यासाठी िापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या 
सुया आणल्या गेल्या. पण जॉनच्या त्या जाड कातडीसमोर सुयाांचिेी 
कािी चालले नािी. सगळया काटाकट तुटून पडल्या. िा पयााय देखील 
ननकामी ठरल्यामुळे अचधकाऱ्याांनी जॉनला उपाशी ठेिून मारण्याच े
ठरिले. त्रबचारा जॉन, उपसामुळे सतरा हदिसाांतच मरून गेला. 



मग टॉकी आणण िॅनलीची पाळी आली. िे िोणांिी िती नेिमी पे्रमळ 
नजरेने लोकाांकड ेबघत. अनतशय चाांगल्या स्ििािाच ेिती िोत ेदोघे. टॉकी 
आणण िॅनलीला स्जिांत ठेिण्यासाठी अचधकाऱ्याांची बरेच पयााय पडताळून 
पाहिले. त्याांना टोक्त्योपासून दरू, उतरेकडील सेनदाईच्या प्राणणसांग्रिालयात 
पाठिण्याचा देखील विचार केला. पण सेनदाई बॉम्ब िल्ल्याांतून सुटेलच 
कशािरून? सेनदाईिर जर बॉम्ब िल्ला झाला आणण टॉकी आणण िॅनली 
मोकाट सुटले तर? तसे झाले तर अनथा ओढिेल. 

शेिटी टोकी आणण िॅनलीला देखील मारण्याचा ननणाय पक्त्का झाला. 
त्याांना उपाशी ठेिले गेले. हदिसेंहदिस त ेदोघे बारीक, अशक्त्त िोत गेले. 
वप ांजऱ्याजिळून जर कुणी कमाचारी गेला तर कसेबसे थरथरत आपल्या 
पायाांिर उिे राित. जणू कािी कळिळून कमाचाऱ्याकड ेअन्नाची िीक मागत, 

"आम्िाला खायला दया. कृपा करून थोड ेपाणी पाजा." कधीकाळी गोंडस 
हदसणारे त्याांच ेछोटे-छोटे डोळे, आता त्याांचा सुकलेल्या चिेऱ्यािर रबरच ेछोटे 
गोलाकार चेंडू बसिल्यासारखे हदसत िोत.े पांख्यासारखे कान शरीराच्या 
मानाने फारच मोठे िाटू लागले िोत.े कधीकाळी अिाढव्य, बलशाली असलेले 
िे िती आता अगदी दयनीय अिस्थेत िोते. 



आतापयांत ितीांच्या मािूताने स्ितःच्या मुलाप्रमाणे त्याांची काळजी 
घेतली िोती. पण आता तो त्याांचा वप ांजऱ्यासमोर उिा रािून फक्त्त रडू 
शकत िोता. एक हदिस टॉकी आणण िॅनली कसेबसे उिे राित
मािूताजिळ आले आणण शरीरातील उरली सुरली सगळी शक्त्ती
एकिटून त्याांनी अन्न पाणी लमळिण्याचा एक शेिटचा प्रयत्न केला. 
आपल्या मागच्या पायाांिर उिे राित, पुढच ेदोन्िी पाय जमतील तिेढे 
ििेत उचलत, सोंड ििेत उांच करत "जयजयकार" करून दाखिला. 
त्याांना िाटले, नेिमीचा "जयजयकार" करून दाखिला की आपला मािूत 
आपल्याला नक्त्की कािीतरी खायला देईल, पाणी पाजेल. 



त ेपािून मािूताला आता तसेच उिे रािणे अशक्त्य झाले. 
"टॉकी, िॅनलीची" असे म्िणत तो अन्नाच्या कोठाराकड ेपळाला. 
त्याांच्यासाठी अन्न, पाण्याचा बादल्या घेऊन आला आणण त ेसगळे 
त्याने त्या दोघाांच्या पायाांशी टाकले. बारीक झालेल्या त्याांच्या 
पायाांना घट्ट लमठी मारत तो म्िणाला, "िे घ्या.... तुमच्यासाठी 
खाणां आणलय ...... प्यायला पाणी आणलय ..... घ्या ना..... "



िा प्रकार बनघतलेल्या बाकीच्या कमाचाऱ्याांनी डोळयाांिर झापड े
ओढली आणण जणू आपण कािीच बनघतले नािी असे दाखिले. 
तथेला सिोच्च अचधकारी देखील कािीिी न बोलता नुसता बसून 
राहिला. या दोघा ितीांना कुणीिी कािीिी खायला घालायच ेनािी, 
पाणी पाजायच ेनािी असे ठरले िोते. पण खरेतर प्रत्येकजण 
मनापासून प्राथाना करीत िोता, "आणखी एक हदिस याांनी जगाि, 

युद्ध सांपािे आणण याांचा जीि िाचािा."



कािी हदिसाांतच टॉकी आणण िॅनली इतके अशक्त्त झाले की त्याांना 
िालचाल करणे देखील अशक्त्य िोिून गेले. दोघेिी कुशीिर पडून रािील. 
त्याांची दृष्टी कमकुित झाली. िर आकाशात वििार करणारे पाांढरे ढग 
देखील त्याांना आता हदसू शकत नव्ित.े पण आश्चयााची गोष्ट म्िणजे, त्याांच े
डोळे एरिी कधी िाटले नसतील इतके सुांदर िासत िोत.े 

आपल्या आिडत्या ितीांची अशी अिस्था मािूताला बघिेना. 
त्याांच्याजिळ जायची ताकदच त्याच्यात राहिली नािी. इतर सगळयाांची 
अिस्था देखील सारखीच िोती. सगळेजण ितीांसमोर जाणे टाळत िोत.े 



दोन आठिडयाांनी टॉकी आणण िॅनली मरून गेले. 
गजाांिर रेलून, सोंड ििेत उांचािर एकेकाळी आपल्याला खायला 
घालणाच्या लोकाांना "जयजयकार" करून दाखित, त्याांच्याकडून 
कािी खायला लमळेल अशी िेडी आशा करतच दोघाांचा प्राण 
ननघून गेला िोता. 



"गेले, दोघेिी गेले..... " मािूत त्याांना बघून वपांजऱ्यासमोरून 
ननघून गेला. खाद्यामध्ये तोंड लपित, िाताांची घट्ट मूठ टेबलािर 
आपटत खूप रडला. 

बाकीच ेकमाचारी वप ांजऱ्याकड ेपळाले. टॉकी आणण िॅनलीच्या 
सुकलेल्या मतृ शरीरानां िलिून जणू त्याांना परत जािे करण्याचा 
प्रयत्न करू लागले. अशू्र पुसत, आपल्या लाडक्त्या ितीांच्या कृश 
शरीराला कुरिाळत दःुखाने व्याकूळ झाले. 



आणण त्याच िेळी डोक्त्यािरील स्िच्छ, ननळया आकाशात 
शत्रूांच्या विमानाांचा गोंगाट पुन्िा सुरू झाला. टोक्त्योिर बॉम्बिल्ला 
सुरू झाला िोता. ितीांना किटाळीत, आकाशाकड ेमठुी िळीत सगळे 
ओरडले, "थाांबिा िे युद्ध.... जगातील सगळी युद्ध थाांबिा...."



नांतरच्या तपासणी ितीांच्या पोटात कािीच सापडले नािी. मोठ्या 
घनगरल्यासारख्या पोटात पाण्याचा थेंबिी नव्िता."

शेिटी अशू्रिरल्या डोळयाांनी त्या कमाचाऱ्याने आपली गोष्ट सांपिली. 
"आता जॉन, टॉकी आणण िॅनली या समाधीखाली शाांतपणे झोपलेले आिेत."

तो समाधीिरून मायेने िात कफरिीत राहिला. एकीकड ेिलकेच बफा िषृ्टी 
व्िािी त्याप्रमाणे चरेीच्या फुलाांच्या पाकळया समाधीिर पडत रािील्या. 


